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VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE 
Záznam z jednání č. 96 

Datum: 21.08.2019 
Čas: 08:30 h 
Předkladatel:  MZe 
Posuzovaná osoba: Ing. Jan Kocián 

Průběh projednávání: 

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., ředitel Odboru právního a majetkového vyrovnání Ministerstva 
zemědělství, který zastupoval předkladatele, seznámil členy Vládního výboru pro personální 
nominace s návrhem ministra zemědělství jmenovat nominanta na pozici člena dozorčí rady 
státního podniku Povodí Odry, státní podnik. Objektivním důvodem nominace jsou podle 
předkladatele odborné znalosti  nominanta v oblasti zakladatelských funkcí státních podniků 
Povodí, zejména pro agendu nakládání s určeným majetkem a ekonomickou analýzu hospodaření 
státních podniků, a dále pro jeho komunikační schopnosti. 

V úvodní prezentaci nominant nejprve představil státní podniky působící v oblasti Povodí, dále se 
zaměřil na správu Povodí Ohře a nastínění základního schématu organizační struktury státního 
podniku. Dále se nominant zaměřil na ekonomické ukazatele, a to zejména náklady a výnosy 
v roce 2018. Následně nominant poukázal na největší odběratele povrchové vody. V závěru 
prezentace nominant seznámil členy Vládního výboru se svými představami o své případné roli 
v dozorčí radě, kdy za své hlavní cíle označil kontrolu hospodaření státního podniku, dohled nad 
zakladatelskými dokumenty a jejich změnami a prosazování zájmů zakladatele. V průběhu 
pohovoru s členy Vládního výboru nominant nejprve zodpověděl otázky týkající se dosavadní 
profesní kariéry, se zaměřením na konkrétní úspěchy či neúspěchy. Nominant následně čelil 
otázkám týkajícím se jeho dosavadního působení v dozorčí radě a jeho případné úspěchy 
a neúspěchy v této roli. Další otázky byly zaměřeny na hospodaření státního podniku 
a možné problémy v této oblasti, existenci investičního plánu a identifikaci rizik. Nominant rovněž 
zodpověděl otázky zaměřené na udržitelnost vodních kapacit a problematiku zádržné kapacity 
a její možné regulace prostřednictvím výsadby stromů. Další dotazy směřovaly i na možnosti 
mezinárodní spolupráce. V posledním bloku otázek byl nominant dotázán na možný střet zájmů 
a časové dispozice.  

 

Přijaté závěry: 
Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady 
státního podniku Povodí Ohře, státní podnik, souhlas.  

 
Ing. Yvona Charouzdová pro návrh předkladatele 
Ing. Petr Kalaš pro návrh předkladatele 
JUDr. Vít Samek pro návrh předkladatele 

Jednání skončilo v 09:00 h. 

Zapsal: Mgr. Jan Večeřa v. r.                  Schválila: Ing. Yvona Charouzdová v. r. 
             tajemník výboru                   předseda výboru 

Příloha 
Prezenční listina 


